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ABSTRAK 

Aini, Suci Nur’, 2021, Tugas Nadhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Masjid 

Thoriqul Jannah, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten Madiun, Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf Dan Sosiologi Hukum. Skripsi.  Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembibing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. 

Kata kunci/keyword: tugas nadhir  wakaf 

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari 

segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang 

lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi 

kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wa>qif 
dan dalam batasan hukum syariat. Sedangkan tugas nadhir sesuai yang ada di UU 

No 41 Tahun 2004 tentang wakaf  terdapat di pasal 11. Berdasarkan tugas nadhir 
menurut UU tentang wakaf tersebut nadhir Masjid Thoriqul Jannah mengalami 

disfungsi pada tugas nadhir bagian pengadministrasian. Karena NADHIR pada 

Masjid Thoriqul Jannah ini enggan untuk mensertifikatkan aset wakaf dengan 

alasan bahwa masjid dan tanah tersebut yang mewakafkan adalah pewaris dari 
nadhir, jadi nadhir menganggap yang berhak atas masjid dan aset wakaf tersebut 

adalah keluarga besar nadhir, walaupun nadhir mengerti bahwa tanah dan masjid 

tersebut sudah diwakafkan. 

Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

Praktik Pengadministrasian nadhir Terhadap Aset Wakaf di Masjid Thoriqul 

Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Ditinjau Dari 

UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum?. (2) Bagaimana 

Kedudukan nadhir Yang Enggan Untuk Mensertifikatkan Aset Wakaf Masjid 

Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, 

Ditinjau Dari dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

proses reduksi,proses penyajian data setelah itu menggunakan penarikan 

kesimpulan.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik Pengadministrasian 

aset wakaf yang dilakukan nadhir tidak sesuai dengan dengan UU No 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf, dan Sosiologi Hukum, sedangkan kedudukan nadhir yang 

menunjuk dirinya sendiri ini juga sudah tidak sesuai dengan UU tentang wakaf. 

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Sosiologi Hukum, dikarenakan hal tersebut 

membuat efektifitas hukum tidak mampu berjalan semestinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata wakaf  berasal dari bahasa Arab wa-qa-fa berarti menahan, 

berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Menurut istilah meskipun terdapat 

perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan 

zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan 

menyedekahkan manfaatnya.
1
 

 Harta wakaf pada prinsipnya milik umat, dengan demikian 

manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Dengan demikian maka 

keberadaan lembaga yang mengurusi harta wakaf mutlak diperlukan 

sebagaimana yang telah dilakukan sebagian negara-negara Islam. 

Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurusi wakaf sekalipun 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Implikasi dari kelembagaan ini 

menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan 

bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. 

Berdasarkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terawat dan 

bahkan masih belum dimanfaatkan maka pemerintah telah menerbitkan 

UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lahirnya UU Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut, memberikan setitik harapan bagi 

perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. UU Nomor 41 Tahun 2004 

                                                           
1
Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata 

Kelola Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 
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Tentang Wakaf tersebut mengamanatkan pemerintah untuk melakukan 

pembinaan terhadap lembaga wakaf yang ada di Indonesia agar dapat 

berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-

Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  fungsi pembinaan ini tidak 

dijalankan sendiri oleh pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur 

dalam masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
2
 

       Sedangkan dalam Islam sendiri, wakaf merupakan salah satu bentuk 

kegiatan ibadah yang sangat di anjurkan bagi umat Islam karena pahala 

wakaf akan terus mengalir meskipun sang wa>qif  wafat. Dalam sejarahnya, 

wakaf merupakan instrument maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong 

pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan 

Implementasi tersebut wakaf tergolong  pada upaya yang bersifat 

kemanusiaan, karena itu bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf 

tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat. Wakaf yang 

serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat.
3
 

        Sedangkan didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 215 ayat 

(1) menyatakan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda 

miliknya dan mlembagakananya untuk selama-lamanya guna kepentingan 

ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Untuk 

menghindari Sengketa atau perselisihan di dalam KHI juga dijelaskan 

                                                           
2
Junaidi Abdullah dan Nur Qodim, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum            

Positif,”Zakat dan Wakaf, 1 (2014), 39. 
3
 Muh. Sudirman Sesse, “Wakaf  Dalam Prespektif Fikhi dan Hukum Nasional,” 

Hukum     Diktum, 2 (2010),144. 
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dalam Pasal 223 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pihak yang hendak 

mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf”. Bahkan ikrar saja 

tidak cukup untuk mengesahkan  benda tersebut menjadi harta yang 

diwakafkan. Karena hanya dengan ikrar tanpa adanya hitam di atas putih 

atau surat perjanjian dikemudian hari pasti akan timbul sengketa dengan 

seperti itu di dalam KHI
4
 Pasal 224  menyatakan bahwa “Setelah Akta 

Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat 

(3) dan ayat (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas 

nama nadhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan 

kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan 

guna menjaga keutuhan dan kelestarian.” Dengan hal hal tersebut akan 

dapat mengindari sengketa dikemudian hari.
5
 

  Jika terjadi suatu sengketa di masyarakat maka hal yang sangat 

berhubungan adalah Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum merupakan teori 

tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan. Hubungan hukum 

dapat dipelajari dengan dua cara yaitu: 

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan. 

2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah 

hukum. 

                                                           
4
  KHI, Pasal 223 

5
  KHI, Pasal 224 
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Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 

praktik-praktik hukum.
6
 

        Seperti halnya permasalahan yang terjadi di Desa Sidorejo, 

Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang melibatkan ahli waris dan 

masyrakat. permasalahan ini bermula ketika adanya pengukuran tanah 

yang akan disertifikatkan secara serentak, ketika pengukuran tanah 

tersebut sudah memasuki kawasan masjid tersebut salah satu dari ahli 

waris enggan untuk disertifikatkan. Padahal sudah jelas tanah dari masjid 

tersebut adalah tanah wakaf yang diikrarkan tapi karena orang pada zaman 

dahulu menganggap ikrar wakaf hanya perlu disaksikan oleh beberapa 

orang tanpa perlu disertifikat wakaf . 

       Keinginan salah satu ahli waris yang bersikukuh untuk tidak 

mensertifikatkan  wakaf  karena alasan, nadhir menganggap bahwa yang 

berhak mengurus serta mengelola aset wakaf tersebut adalah ahli waris 

maka dari itu pihak nadhir, tetap  memilih untuk tidak mensertifikatkan 

aset wakaf tersebut.  Status tanah pada saat itu adalah tanah yang belum 

sertifikat, surat-suratnya hanya  Leter C desa. Padahal ahli waris tersebut 

adalah nadhir dari wakaf itu, dan salah satu tugas dari nadhir itu sendiri 

salah satunya adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

sesuai yang dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 
7
 

 

                                                           
6
 I Gusti Ngurah Darma Laksana, Sosiologi Hukum (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 10. 

7
 Dani Eko Pambudi, Hasil Wawancara, Madiun, 30 September 2020 
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Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Dani Eko Pambudi sebagai 

Kasun Desa Sidorejo, sebagai berikut: 

“Permasalahan di Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo tersebut 

bermula ketika adanya pengukuran tanah secentak dan pada saat itu  

pengungkuran sudah memasuki kawasan masjid. Pihak dari nadhir benar-

benar tidak mau aset wakaf tersebut diukur untuk pembuatan sertifikat 

wakaf. Dari pihak nadhir menganggap bahwa administrasi wakaf sudah 

berhenti diikrar saja walaupun ikrar tersebut belum disaksikan oleh 

PPAIW. Selain itu dari pihak nadhir menganggap bahwa yang berhak 

mengelola, dan merawat aset wakaf tersebut adalah ahli waris jadi aset 

wakaf tersebut tidak perlu disertifikatkan.”
8
 

 

Nadhir beranggapan bahwa pengadministrasian aset wakaf sudah 

cukup berhenti di ikrar wakaf saja, maka dari itu nadhir bersikukuh untuk 

tidak mensertifikatkan aset wakaf tersebut. Sedangkan pihak masyarakat 

juga bersikukuh untuk mensertifikatkan aset wakaf tersebut. Dan nadhir 

bersikukuh untuk tidak mensertifikatkan tanah wakaf tersebut. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada dilapangan, 

seperti uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan 

penelitian  dengan judul “ Tugas Nadhir  Dalam Pengelolaan Aset 

Wakaf Di Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten Madiun, Ditinjau Dari UU NO. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum. 

 

 

 

                                                           
 
8
  Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pengadministrasian nadhir terhadap aset wakaf di 

masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten Madiun, ditinjau dari UU No 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf dan Sosiologi Hukum? 

2. Bagaimana kedudukan nadhir masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, 

Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Ditinjau Dari dari UU No. 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dan 

kegunaan penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik pengadministrasian nadhir terhadap wakaf 

masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten Madiun, terhadap Wakaf. 

2. Untuk mengetahui kedudukan nadhir masjid Thoriqul Jannah Desa 

Sidorejo, Kecamatan Kebonsari 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi kepada seluruh 

nadhir bahwa pengadministrasian wakaf bukan hanya berhenti di ikrar 

wakaf  tetapi juga dilanjut dengan pendaftaran guna memperoleh 
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sertifikat wakaf. Bahkan ikarnyapun juga harus memenuhi Prosedur 

yang sudah dijelaskan di dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi awal 

sebagai pengetahuan lebih lanjut Tentang Pengelolaan Administrasi 

Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten Madiun. 

3. Secara teoritis dapat menambah wawasan penulis tentang Proses 

Administrasi Tanah Wakaf Masjid Thoriqul Jannah, Desa Sidorejo, 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penulusuran berbagai pustaka, penulis belum 

menjumpai sebuah tulisan yang membahas mendalam tentang seorang 

nadhir yang lalai dalam tugas administrasi aset wakaf. Namun demikian, 

penulis akan memaparkan tulisan para sarjana sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Vivi Sandra Dewi, dengan 

judul “ Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Rt 014 Talang Bengkurat 

Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.
9
 Dengan 

rumusan Masalah yaitu pertama, bagaiamana penyelesaian sengketa tanah 

wakaf menurut hukum adat di Talang Bangkurat Kelurahan Pagar Agung 

                                                           
9
 Vivi Sandra Dewi, Penyelesaian sengketa tanah wakaf di rt 014 Talang bengkurat 

Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 

41 Tentang Wakaf,Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 49. 
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Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat?. Kedua, bagaimana penyelesaian 

sengketa di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat 

Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf?. Sedangkan metode penelitian skripsi ini adalah 

menggunakan jenis penelitian lapangan dimana penulis langsung ketempat 

lokasi sengketa tersebut, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh 

melalui wawancara, dan observasi .  Skripsi tersebut membahas tentang 

penyalahgunaan harta wakaf yang sudah disahkan untuk dijadikan 

kepetingan umat justru disalah gunakan untuk kepentingan nadhir sendiri. 

Penyalahgunaan tersebut antara lain tanah wakaf tersebut justru dijual 

belikan oleh nadhir  secara kaplingan padahal tanah wakaf tersebut sudah 

diikrarkan untuk kepentingan ibadah untuk dibangunkannya masjid justru 

disalah gunakan oleh nadhir. Yang diteliti dalam penelitian terdahulu ini 

adalah penyelesaian sengketa wakaf yang disalahgunakan oleh nadhir 

menurut tinjauan UU No. 41 tahun 2004.
10

  

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu, penelitian ini membahas tentang pengelolaan administrasi 

yang dilakukan oleh nadhir, dimana pada penilitian ini nadhir  yang 

sekaligus sebagai ahli waris wa>qif, enggan untuk mensertifikatkan aset 

wakaf yang sudah diwakafkan oleh wa>qif  walaupun wakaf tersebut hanya 

berupa ikrar yang belum disaksikan oleh PPAIW, tetapi dari pihak wa>qif  

sudah memberikan aset tersebut kepada masyarakat. Setelah itu sekarang 

                                                           
10

 Ibid. 
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ini nadhir yang sekaligus ahli waris tersebut enggan untuk 

mensertifikatkan aset  wakaf. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai acuan dalam penelitian ini. 

  Kedua,Skripsi yang disusun oleh Wahab Fathoni, dengan judul 

“Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nadhir Wakaf Masjid Al Islah 

Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004). Dengan Rumusan Masalah yaitu sebagai berikut 

pertama, Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban nadhir dalam 

mengelola aset wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab 

Rembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?, 

sedangka yang kedua, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

pelaksanaan hak dan kewajiban nadhir Masjid Al Islah Desa Gandrirojo 

Kec Sedan Kab Rembang?. Sedangkan metode penelitian pada skripsi ini 

adalah dengan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan sumber 

data yaitu berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
11

  Skripsi 

ini membahas tentang kewajiban nadhir  yang selalu dilaksanakan dengan 

baik tetapi hak nadhir tidak dipenuhi sebagaimana di dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
12

 

  Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini yaitu, 

penelitian ini membahas tentang seorang nadhir  yang enggan untuk 

                                                           
11

 Wahab Fathoni,  Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nadhir Wakaf  Masjid 

Al Islah Desa Gandarirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 

2004), Skripsi, (Semarang : UIN Wali Songo Semarang : 2018), 12. 
 

12
 Ibid. 
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mensertifikatkan aset wakaf dengan alasan bahwa yang berhak mengurus 

serta mengelola aset wakaf tersebut adalah ahli waris. Sedangangkan 

penelitian terdahulu ini adalah membahas tentang tugas nadhir  yang sudah 

dilaksanakan dengan baik tetapi hak nadhir  belum juga dipenuhi dengan 

baik. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menggunakan UU No. 41 Tahunn 2004 Tentang Wakaf 

sebagai acuan dalam penelitian, sama-sama juga membahas tentang 

nadhir. 

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Isadur Rofiq 

,dengan judul “Studi Analisis Tentang Peran Nadhir dalam Pengelolaan 

Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 

(Studi Kasus di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)”. Dengan 

Rumusan maslah yaitu pertama, apakah peran nadhir dalam pengelolaan 

tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak sesuai dengan UU 

No. 41 Tahun 2004 Pasal 11?. Kedua,  faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi peran nadhir yang tidak mengelola tanah wakaf di Desa 

Dombo Kec, Sayung Kab. Demak?. Adapun metode penelitian penelitian 

terdahulu ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan 

sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi.
13

  Penelitian terdahulu ini membahas tentang seorang nadhir 

yang tidak memperhatikan persoalan tentang pengelolaan wakaf sehingga 

                                                           
13

 Muhammad Isadur Rofiq, Studi Analisis Tentang Peran Nadhir dalam Pengelolaan 

Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus di Desa 

Dombo Kec. Sayung Kab. Demak,Skripsi,  (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011),57. 
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asset wakaf menjadi terbengkalai. Bahkan peran nadhir  dalam 

pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo, Kec Sayung Kab. Demak adalah 

pelengkap atau formalitas hal inilah yang menjadikan tanah wakaf sulit 

berkembang
14

 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan 

dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini, yang dibahas adalah proses 

administrasi wakaf oleh nadhir  sedangkan penelitian terdahulu ini 

membahas tentang nadhir  yang tidak melaksanakan tugasnya dalam 

mengelola aset wakaf bahkan nadhir  hanya sebagai pelengkap. Sedangkan 

persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tugas nadhir  

dan sama –sama juga menggunakan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf sebagai teori utama dalam penelitian. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Peneliti 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah jenis penelitian lapangan ( field research) adalah penelitian yang 

dilakukan langsung dilapangan mengapa menggunakan penelitian ini 

karena peneliti terjun secara langsung ke tempat sumber permasalahan 

tersebut, dan sumber informasi utama berasal dari lapangan tersebut . 

Dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus 

adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara 

intensif dan rinci mempertahankan keutuhan ( Wholeness) dari Objek. 

                                                           
14

 Ibid. 
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Artinya, data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari 

sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, dimana tujuannya untuk 

mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang 

bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai 

penelitian yang eksploratif dan deskriptif.
15

 

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu 

penelitaian dimana penliti langsung terjun ketempat dimana kasus itu 

berada. Pada penelitian ini peniliti langsung menuju tempat masjid 

Thoriqul Jannah, dimana masjid tersebut merupakan tempat dimana 

kasus seorang nadhir  yang enggan untuk mensertifikatkan aset wakaf, 

dikarenakan nadhir beranggapan bahwa yang berhak mengurus serta 

mengelola aset wakaf tersebut adalah ahli waris dari waq>if. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan, karena manusia tidak 

dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedudukan 

peneliti dalam penelitian ini sekaligus merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisi, penafsir data dan pada akhirnya 

ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.
16

 Pada 

penelitian ini peneliti hadir secara langsung dalam lokasi penelitian, 

                                                           
15

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif terori&praktik (Jakarta: Bumi 

Aksara,2016),117  
16

 Lexi  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulaitatif  edisi refisi (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), 163. 
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peran peneliti sangatlah penting dalam penelitian ini. Data didapat 

karena adanya peniliti yang hadir ditempat permasalahan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksankan di masjid Thoriqul Jannah 

Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dengan 

objek penelitian terhadap pengadministrasian aset wakaf di masjid 

tersebut. Lokasi ini peneliti pilih karena terdapat sebuah permasalah 

dimana nadhir  masjid tersebut enggan untuk mensertifikatkan aset 

wakaf. Hal tersebut sudah melanggar UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf  Pasal 11 yang menjelaskan tentang tugas-tugas seorang nadhir. 

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan sosiologi hukum, karena 

keengganan nadhir  membuat efektivitas hukum tidak berjalan dengan 

semestinya. 

4. Data Dan Sumber Data 

a) Data 

Data adalah hasil percatatan peniliti baik yang berupa fakta 

ataupun angka. Dari Sumber SK Menteri P dan K No.0259/U/1977 

disebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 

keperluan.
17

 

                                                           
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta 

:Rineka Cipta, 2013), 161. 
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Dari penilitian ini penulis memaparkan data berupa fakta 

yang ada di lapangan. Data tersebut antara lain adanya seorang 

nadhir  yang enggan untuk mensertifikatkan aset wakaf dengan 

alasan bahwa yang berhak mengelola dan yang mengurus aset 

tersebut adalah nadhir  yang merupakan juga ahli waris dari  

b) Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Data Primer yakni data aunthentik atau data langsung 

dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara 

sederhana data ini disebut juga data asli.
18

 Peneliti memperoleh 

data langsung melalui proses wawancara langsung dengan 

salah satu perangkat Desa yang mengurus tentang 

pengadministrasian wakaf di Desa Sidorejo, Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten  Madiun. Selain wawancara dengan 

perangkat desa tersebut juga melakukan wawancara dengan 

salah satu masyarakat yang juga ikut membantu proses 

administrasi aset wakaf masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, 

Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Selain itu juga 

dengan nadhir masjid Thoriqul Jannah. Selain itu juga 

melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar masjid. 

 

 

                                                           
18

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), 85. 
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2) Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder yakni data yang mengutip dari sumber 

lain sehingga tidak bersifat authentik karena sudah diperoleh 

dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya. Dengan demikian 

data ini disebut juga tidak asli. Sumber data sekunder adalah 

UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta PP RI No 42 

Tahun 2006  yang mendukung penelitian ini adalah informan 

lain seperti buku-buku pendukung, artikel, jurnal, dan 

sebagainya yang sesuai dengan permasalahan yang di angkat 

sehingga dapat membantu mengembangkan penelitian ini.
19

 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara interviewer dan responden, 

kegiatannya dilakukan secara lisan.
20

 

Wawancara yang dilakukan secara lisan ini dilakukan untuk 

menggali informasi tentang proses administrasi Tanah Wakaf 

Masjid Thoriqul Jannah Desa sidorejo, Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun, dengan melibatkan perangkat desa yang 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2004),39. 
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terlibat dalam proses administrasi dan masyarakat desa dan juga 

ikut terlibat dalam proses administrasi tersebut. 

Wawancara  yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara yang tidak tersetruktur, yaitu wawancara dengan 

mengalir begitu saja tanpa ada daftar pertanyaan yang terstruktur. 

Wawancara tersebut saya lakukan antara lain dengan: 

1) Masyarakat sekitar masjid sebagai jama’ah masjid 

2) Kasun dusun tersebut sebagai seseorangan yang mengurus 

administrasi 

3) Ketua RW Dusun tersebut sebagai saksi yang mewakafkan  

4) Nadhir  masjid tersebut   

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya.
21

 

Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya 

berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda benda peninggalan 

seperti prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi ini dapat 

merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan 

analisis isi. Untuk penelitian dengan pendekatan lain pun metode 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.,202. 
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dokumentasi juga mempunyai kedudukan penting. Jika peneliti 

memang cermat dan mencari bukti-bukti dari landasan hukum dan 

peraturan atau ketentuan, maka penggunaan metode dokumentasi 

menjadi tidak terhindarkan..
22

 

Dokumentasi yang saya gunakan disini adalah foto-foto 

sebagian masjid yang sekarang ini masih dalam tahap renovasi, dan 

bukti sertifikat leter C dari desa. 

6. Analis Data 

Analisis data sebagai rujukan yang dikutip adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Analisi data sebagai proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti 

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan 

pada tema dan hipotesis itu. Dari kedua definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti 

yang disarankan oleh data.
 23

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan proses reduksi atau merangkum data yang sudah diperoleh, 

setelah itu dengan menggunakan proses penyajian data yaitu pada proses 

                                                           
22

 Ibid. 
23

 Basrowi & Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 91. 
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ini lebih meningkatkan pemahaman khusus dalam menganalisa 

permasalahan tersebut setelah itu menggunakan penarikan kesimpulan, 

dimana permasalahan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti dengan menggunakan 

triagulasi. Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.
24

 Triagulasi data 

digunakan sebgai proses pematapan derajat kepercayaan 

(kredibelotas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai 

alat bantu anlisis data di lapangan. 
25

 Triagulasi bukan bertujuan mencari 

kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan 

fakta yang dimliki. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan 

triagulasi dalam pengujian kredibelitas diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dapat 

disimpulkan bahwa triagulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut.
26

 

Pada penelitian ini triagulasi dilakukan dengan mengecek data-data 

yang sudah ada dengan menanyakan narasumber-narasumber yang lebih 

                                                           
24

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,1999), 175 
25

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif terori&praktik., 218. 
26

 Ibid.,219. 
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tua yang lebih dahulu ada mengenai kebenaran tentang permasalahan 

tersebut. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam nelakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan yang 

harus ditempuh untuk meneliti di antaranya antara lain: 

a. Tahapan pra lapangan 

1)  Menyusun rancangan penelitian 

2)  Memilih lapangan penelitian 

3)  Mengurus perizinan 

4)  Menjajaki dan menilai lapangan 

5)  Memilih dan memanfaatkan informan 

6)  Menyiapkan perlengkapan penelitian 

7)  Persoalan etika lapangan 

b. Tahapan pekerjaan lapangan 

1)  Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3)  Mengumpulkan data  

c. Tahapan analisi data 

1)  Reduksi data 

2) Paparan data 

3)  Penarikan kesimpulan 
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9. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum tentang 

skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini 

berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan 

peneliti meneliti fenomena wakaf yang terjadi di masjid 

Thoriqul Jannah, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten Madiun, tentang tugas nadhir dalam 

pengelolaan pengadministrasian aset wakaf. Rumusan 

masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik 

dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. 

Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang 

kegunaan dari peneliti memaparkan beberapa penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek 

penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian metode 

penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa 

metode penelitian yang akan digunakan dalam 

melaksanakan penelitian. Sistematika pembahasan yang 

berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam 

skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah 

pembaca dalam penelitian. 
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BAB II:  UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG 

WAKAF DAN SOSIOLOGI HUKUM 

 Pada BAB ini merupakan landasan teori yang berisi tentang 

teori dan konsep-konsep teori yuridis sebagai landasan 

dalam pengkajian dan menganalisis masalah. Adapun teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum, teori ini 

yang digunakan sebagai landasan dalam meniliti dan 

menganalisa permasalahan dalam penelitian ini yang 

berkonsep pengelolaan aset wakaf di masjid Thoriqul 

Jannah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten 

Madiun. 

BAB III:  PENGADMINISTRASIAN ASET WAKAF DI 

MASJID THORIQUL JANNAH, DESA SIDOREJO, 

KECAMATAN KEBONSARI, KABUPATEN 

MADIUN. 

 Pada BAB ini peneliti memaparkan data-data yang 

diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan 

sebelumnya. Bab ini  sebagai bahan analisa berdasarkan 

data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan 

gambaran objek penelitian. Diatara data tersebut antara lain 

gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah 

Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan 
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Kebonsari, Kabupaten Madiun, Selain gambaran umum 

wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan 

memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang 

meliputi Praktik administrasi nadhir terhadap aset Wakaf   

masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten Madiun dan kedudukan nadhir yang 

enggan untuk mensertifikatkan aset wakaf masjid Thoriqul 

Jannah Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari, Kabupaten 

Madiun. 

BAB IV:  ANALISIS PENGELOLAAN ASET WAKAF MASJID 

THORIQUL JANNAH DESA SIDOREJO, 

KECAMATAN KEBONSARI,  KABUPATEN  

MADIUN DITINJAU DARI UU NO 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF DAN SOSIOLOGI HUKUM. 

 Bab  ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini 

akan menganalisa data-data yang diperoleh peneliti baik 

melalui data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan 

berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian di 

antaranya mengenai analisa tentang praktik 

pengadminstrasian nadhir  terhadap wakaf di masjid 

Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun, ditinjau dari  Perspektif UU No 41 
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Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum. Dan 

kedudukan nadhir  yang enggan untuk mensertifikatkan 

aset wakaf tersebut, yang ditinjau dari  Perspektif UU No 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat 

atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan 

hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. 

Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan 

bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan peneliti.
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BAB II 

UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN 

SOSIOLOGI HUKUM 

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal  dari bahasa Arab “waqafa”. 

Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam 

ditempat” atau tetap berdiri”. Kata  “Waqafa- Yaqifu-Waqfan” sama 

artinya dengan  “H}abasa- Yahbisu- Tahbisan”.  

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun 

sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan 

memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya 

atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau 

khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wa>qif dan dalam 

batasan hukum syariat.
1
 

Dengan defnisi ini wakaf bisa diaplikasikan pada barang atau 

manfaat atau hak bernilai materi, karena semua itu adalah termasuk 

harta, bisa bersifat abadi maupun sementara. Kesementaraan ini lahir 

karena tabiat barangnya atau Karena syarat yang di buat oleh wa>qif.  

Untuk menyatakan terminologi wakaf, para ahli fikih 

menggunakan dua kata: habas dan wakaf karena sering digunakan kata 

                                                           
1
Rodli  Makmun, Paradigma Baru Hukum Wakaf di Indonesia Studi Pandangan 

Ulama’ Mataraman Tentang Wakaf Tunai (Ponorogo:  STAIN Po press,2014),29 
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h}abasa atau ah}basa atau awqafa atau menyatakan kata kerjanya. 

Sedang wakaf dan habas adalah kata benda, dan jamaknya adalah 

awqaf, ah}bas dan mahbus. Dalam kamus al Wasith dinyatakan bahwa 

al-h}absu artinya al-man’u (mencegah atau melarang) dan al-imsak 

(menahan) seperti dalam kalimat h}absu al as’sy>a’i (menahan sesuatu). 

Waqfuhu la yuba’ wa la yuras (wakafya tidak dijual dan tidak 

diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan : H}abasaha> fi sabi>llil 

Allah (mewakafkannya dijalan Allah SWT.)
2
 

Baik al-h}ubsu maupun al-waqf  sama sama mengandung makna 

al-imsak (menahan), al man‘u (mencegah atau melarang), dan at- 

tamakkusth (diam). Disebut menahan, karena wakaf ditahan dari 

kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan 

tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya 

ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang 

termasuk berhak atas wakaf tersebut.
3
 

Para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut 

istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat 

wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakafmenurut istilah 

sebgai berikut: 

a. Abu Hanifah  

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, 

tetap milik si wa>qif  dalam rangka mempergunakan manfaatnya 

                                                           
2
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untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta 

wakaf tidak lepas dari si wa>qif  , bahkan ia dibenarkan menariknya 

kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wa>qif  wafat, harta tersebut 

menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari 

wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu Madhhab 

Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ Tidak melakukan suatu  

tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, 

dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebijakan 

(sosial), baik sekarang maupun akan datang”. 
4
 

a. Madhhab Maliki 

Madhhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak 

melepaskan yang diwakafkan dari kepemilikan wa>qif, namun wakaf 

tersebut mencegah wa>qif melakukan tindakan yang dapat 

melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain 

dan wa>qif  berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak 

boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wa>qif  menjadikan 

manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), 

walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan 

hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf 

dilakukan dengan mengucapkan lafadh wakaf untuk masa tertentu 

sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta 

menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi 

                                                           
4
Derektorat Jendral Bimas Islam  dan Penyelenggaraan Haji, Fikih wakaf, 

(jakarta:Derektorat Pemberdayaan wakaf: 2007), 2. 
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membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu 

pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap 

menjadi milik si wa>qif  . Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa 

tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal 

(selamanya)
5
 

b. Madhhab Sya>fi’i > dan ahmad bin Hambali 

Madhhab Sya>fi’i > dan Ahmad bin Hambal berpendapat 

bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari 

kepemilikan wa>qif, setelah sempurna prosedur perwakafan. wa>qif  

tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, 

seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada  yang 

lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wa>qif  wafat, harta yang 

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wa>qif  

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada 

Mawqu>f’alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, 

dimana wa>qif    tidak dapat melarang penyaluran sumbangan 

teersebut. Apabila wa>qif  melarangnya, maka Qadli berhak 

memaksanya agar memberikannya kepada Mawqu>f’alaih. Karena 

itu Madhhab Sya>fi’i > mendefinisikan wakaf adalah: “tidak 

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai 

milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu 

kebajikan (sosial) 
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c. Madhhab lain 

Madhhab lain sama dengan madhhab ketiga, namun 

berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu 

menjadi milik Mawqu>f’alaih  (yang diberi wakaf), meskipun 

Mawqu>f’alaih  tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda 

wakaf tersebut , baik menjual atau menghibahkannya. 
6
 

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas 

(menurut Madhhab Hanafi, Madhhab Maliki, Madhhab Sya>fi’i> dan 

Hana>bilah) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta 

yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat 

dan agama. Akan tetapi, keempat madhhab tersebut berbeda 

pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang 

diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu 

dapat ditarik kembali oleh wa>qif. Tentang apakah kepemilikan 

terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan 

semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya 

mencari rezeki yang halal dari Allah swt. Dengan niat sebagiannya 

akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf 

benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah swt.
7
 

Sedangkan di dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “ Wakaf adalah perbuatan hukum wa>qif  

                                                           
6
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untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.”
8
 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dasar Hukum di dalam al-Qur’an walaupun al-Qur’an secara 

spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi tasri’ wakaf 

wakaf secara substansi bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat al-Qur’an 

yang membincangkan tentang infak dan sedekah jariyah. Sebagaimana 

dalam beberapa ayat berikut ini: 

Al Qur’an Surat Ali Imron ayat 92 

Artinya: 

ٍءفَِانَّْْا ِمنْ ْتُ ن ِفقَُْْوَماُْتُِبُّونَِْْمَّاْتُ ن ِفُقواْ ْتَ َناُلوا آل ِبََّحّتََّْْلنْ  َْعِليمْ ْبِهِْْآللَّهََْْشى   

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja 

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui.”
9
 

 

Kehujahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan 

wakaf. Hal ini, berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika 

mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian 

harta yang ia cintai, yaitu Beiruha’, sebuah kebun yang terkenal dengan 

kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan 

perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat 
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Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak 

dalam ayat diatas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu di 

anjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infak tersebut. 

Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkan wakaf.
10

 

Sedangkan wakaf telah dilaksanakan sejak awal mula 

keberadaan Islam di Indonesia berdasarkan  faham hukum Islam yang 

di anut oleh masyarakat, yaitu  Sya>fi’i >yyah. Pada era kerajaan-kerajaan-

kerajaan Islam di Nusantara, konsep wakaf telah dipraktekkan karena 

hukum Islam adalah hukum yang hidup dimasyarakatnya. Baru pada 

tahun 1905 dikeluarkan sirkulir pemerintah Hindia Belanda, Burgerlijk 

Stand (BS) Nomor 6196 tanggal 31 Juni, mengatur perwakafan masjid 

dan rumah suci, di atur bagi mereka yang ingin melaksanakan wakaf 

diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati.
11

 

UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan 

penyempurnaan dari peraturan Pemerintah sebelumnya yang berkaitan 

dengan perwakafan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum 

Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang 

Perwakafan Tanah Milik.  

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

memuat hal yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf secara 

produktif dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut. 
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1. Jenis benda wakaf. 

2. Pendaftaran benda-benda wakaf dan nadhir-nadhir ke BWI 

3. Pemberdayaan wakaf LKS-PWU 

4. Sanksi pidana 

5. Pembatasan masa kerja nadhir 

6. Izin administrasi peruntukan dan jenis benda wakaf.
12

 

B. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya. 

Rukun wakaf ada (4), yaitu:  

1. Wa>qif  (orang yang mewakafkan harta) 

2. Mawqu>f bih (barang atau harta yang diwakafkan) 

3. Mawqu>f’alaih  (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf) 

4. Shighat (pernyataan atau ikrar wa>qif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya)
13

 

Penjelasan dari seluruh rukun wakaf tersebut antara lain:  

1. Syarat-Syarat Wa>qif   

Untuk sahnya wakaf, wa>qif  harus memenuhi syarat mempunyai 

kecakapan melakukan “tabarru”, yaitu melepaskan hak milik tanpa 

imbalan materill. Orang dikatakan mempunyai kecakapan 

Orang yang mewakafkan (wa>qif) disyaratkan memiliki kecakapan 

hukum atau kama>lul al-ahli>yah (legal competent) dalam 
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 Derektorat Jendral Bimas Islam  dan Penyelenggaraan Haji, Fikih wakaf.,19. 



 
 

32 
 

membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat 

(4) kriteria, yaitu : 

a. Merdeka 

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) 

tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara 

memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba 

sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki 

adalah kepunyaan tuannya. Namun, demikian Abu zahrah 

mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh 

mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai 

wakil darinya. Bahkan Adz- Dza>hiri (pengikut Daud Adz- Dza>hiri) 

menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh 

dengan jalan waris atau tabarru’. Bila ia dapat memiliki sasuatu 

berarti ia dapat pula membelanjakan miliknyaitu. Oleh karena itu, 

ia boleh mewakafkan. Walaupun hanya sebagai tabarru’ saja.
14

 

b. Berakal sehat 

 Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, 

sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan 

akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah 

mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau 
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kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna 

dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. 

c. Dewasa ( baligh) 

  Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa 

(baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap 

melakukan akad tidak cakap pula untuk menggugurkan hak 

miliknya.
15

 

d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai) 

  Orang yang berada dibawah pongampuan dipandang tidak 

cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang 

dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf 

orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri 

selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan 

ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis untuk 

dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga 

dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.
16

 

2. Syarat Mawqu>f Bih  (harta yang diwakafkan) 

 Syarat sahnya harta wakaf 

a. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam 

Pengertian harta yang mutaqawwam (al-mal al mutaqawwam) 

menurut Madhhab Hanafi ialah segala sesuatu  yang dapat disimpan 
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dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan 

darurat). Karena itu madhhab ini memandang tidak sah mewakafkan: 

1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari 

rumah sewaan untuk ditempati. 

2) Harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang 

tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat 

merusak Islam itu sendiri.
17

 

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan 

   Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin 

(‘ainun ma’lumun), sehingga tidak akan menimbulkan 

persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas 

seperti satu dari dua rumah. Latar belakang syariat ini  ialah karena 

hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan 

kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak 

jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya, sengketa ini 

akan menghambat pemenuhan haknya. Para fikih tidak 

mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus 

dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya, dan 

luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fikih, sudah sah 

pernyataan sebagai berikut: “Saya wakafkan tanah saya yang 

terletak di ………” sementara itu wa>qif  tidak mempunyai tanah 

lain selain itu. 
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c. Milik wa>qif   

   Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan 

mengikat bagi wa>qif  ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak 

sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wa>qif  . Karena wakaf  

mengandung kemungkinan mengugurkan milik atau sumbangan. 

Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.
18

 

d. Terpisah, bukan milik bersama (musya’) 

 Milik bersama itu ada kalanya dapat dibag, juga ada 

kalanya tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama  

(musya’) 

1) Mewakafkan sebagian dari musya’ untuk dijadikan masjid atau 

pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, 

kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan 

dan ditetapkan batas-batasnya. 

2) Mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari 

musya’ (milik bersama) yang terdapat pada harta yang dapat 

dibagi. Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali 

setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, 

karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan 

penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya 

yang diberi wakaf menerimanya. Abu yusuf berpendapat 

wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada 
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yang diberikan wakaf, karena menurutnya kesempurnaan 

wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang 

diberi wakaf. 

3) Mewakafkan sebagian dari musya (milik bersama) yang 

terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk 

dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan 

Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta 

tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin 

memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi 

menghindarkan segi negatif ini, mereka berpendapat boleh 

mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik 

bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan 

kondisinya.
19

 

3. Syarat Mawqu>f ‘Alaih (yang diberi wakaf) 

  Yang dimaksud dengan mawqu>f ‘alaih  adalah tujuan wakaf 

(peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas 

yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, 

wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. 

Karena itu mawqu>f alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak 

kebajikan. Para fikih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak 
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kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang 

mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. 
20

 

4. Syarat Shighat (ikrar wakaf) 

  Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari 

orang yan berakad untuk manyatakan kehendak dan menjelaskan apa 

yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari 

wa>qif  tanpa memerlukan qabul dari mawqu>h ‘alaih. Begitu juga qabul 

tidak menjadi syarat  untuk berhaknya Mawqu>f ‘alaih memperoleh 

manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini 

menurut pendapat sebagian madzhab. Status shighat (pernyataan), 

Secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa 

shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung 

qabul pula.  

  Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf 

adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat 

saja dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi 

hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena 

itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. 

Ijab wa>qif  tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wa>qif  

member wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wa>qif  yang tidak 
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mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa 

tulisan atau isyarat.
21

 

  Dalam melaksanakan wakaf, para fuqaha sepakat bahwa orang 

yang berwakaf, ketika mewakafkan hartanya harus membuat 

pernyataan yang disebut lafazh shighat. Lafadh shighat ada yang 

sharih (jelas) dan ada yang ghair sharih (tidak jelas). Lafadh sharih 

ialah lafadh yang muhtamal atau mengandung konotasi lebih dari satu, 

misalnya kata “aku sedekahkan”. Menurut Madhhab Sya>fi’i > suatu 

wakaf tidak sah kecuali dengan lafadh, baik lafadh sharih atau kinayah 

seperti “ aku sedekah untuk fakir miskin”. Lafadh kinayah  seperti ini 

sudah menunjukkan keabsahan suatu wakaf meskipun yang digunakan 

kata-kata sedekah, karena telah disandarkan pada suatu Qarinah, yang 

menunjukkan arti wakaf .
22

 

  Adapun untuk sahnya makna wakaf, diperlukan syarat-syarat 

sebagai berikut. 

a. Wakaf tidak dibatesi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf 

berlaku untuk selamnya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan 

demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dibatesi 

waktu selama lima tahun, wakafnya dipandang tidak sah. 

b. Tujuan wakaf harus jelas. Jika seseorang mewakafkan tanah  

tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, 
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kecuali  jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka 

dapat dipandang sebagai wakaf. 

c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wa>qif  

(pewakaf), tanpa  digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa 

yang akan dating, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak 

milik seketika itu setelah wa>qif    menyatakan wakafnya. 

d. Wakaf merupakan hal yang mesti dilakukan tanpa syarat khiyar 

(membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) 

sebab pernyataan wakaf  berlaku seketika itu dan untuk 

selamanya 
23

 

C. Macam-Macam Wakaf 

Wakaf dapat dibagi menjadi dua macam: 

1. Wakaf ahli (keluarga atau khusus) 

    Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau dapat dinamakan wakaf 

khusus ialah wakaf yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu, 

seseorang atau lebih, baik keluarga wa>qif  atau bukan. Misalnya 

seseorang menyatakan mewakafkan buku-bukunya untuk anak-

anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian kepada cucu-

cucunya. Wakaf macam ini dipandang sah, dan yang berhak 

menikmati harta itu adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan 

wakaf.
24
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2. Wakaf khairi (umum) 

       Wakaf khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula 

ditunjukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang 

orang terntentu. 

        Wakaf khairi inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan 

wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam itu, yang 

dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampaipun bila 

wa>qif  telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil 

manfaatnya. Wakaf khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati 

hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu 

sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam 

bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun 

keagaamaan.
25

 

D. Tugas Nadhir 

1. Pengertian Nadhir 

Nadhir  wakaf adalah badan atau orang yang memegang 

amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya 

sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, semua orang dapat 

menjadi nadhir dengan syarat ia berhak melakukan tindakan hukum 

adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan (organisasi). 

Adapun nadhir perorangan adalah pemeliharaan wakaf yang 

yang dilakukan oleh individu. Ia memegang beban tanggungan harta 
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wakaf. Seseorang dapat menjadi nadhir individu apabila memiliki 

indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat 

berikut: 

a) Telah dewasa 

b) Berakal sehat 

c) Dapat dipercaya 

d) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan 

harta wakaf.
26

 

Sedangkan menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Nadhir adalah pihak yang 

meneriman harta benda wakaf dari wa>qif  untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai peruntukannya.”
27

 

2. Tugas Nadhir 

Tugas nadhir menurut UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

pada Pasal 11 yang berbunyi: 

“Nadhir  mempunyai Tugas: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda Wakaf 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya: 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

d. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Bada Wakaf Indonesia.
28
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Nadhir  wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang 

mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu 

memerhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wa>qif. Apabila harta 

wakaf berupa sebidang tanah, nadhir berhak menamainya dengan 

tanaman yang dianggapnya baik dan  memberikan hasil. Selain itu, ia 

juga berhak menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan 

membagikan hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak 

menerimanya. Walaupun demikian ia tidak berhak menggadaikan 

tanah wakaf tersebut atau menjadi jaminan utang, baik untuk 

kepentingan wa>qif  maupun untuk orang yang berhak menerima hasil 

dari wakaf tersebut. Jika hal itu diperbolehkan menjadi jaminan atau 

agunan, tidak menutup kemungkinan akan wan pustasi. Akibatnya, 

harta wakaf akan disita, implikasinya amalan wa>qif akan berhenti 

karena terjualnya harta wakaf atau tersitanya harta wakaf apabila 

terjadi penunggakan yang tidak terbayar.
29

 

Nadhir  berhak mendapatkan upah dari jerih payah mengurus 

harta wakaf selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun 

besarnya sesuai dengan ketentuan wa>qif. Apabila wa>qif tidak 

menentukan besarnya upah nadhir, hakim dapat menetapkan 

besarnaya upah atau setiap tahun sesuai dengan berat ringannya tugas 

yang dibebankan kepadanya. Pada dasarnya, nadhir  tidak dibebani 

untuk menanggung resiko yang terjadi atas harta wakaf walaupun 
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terjadi kerusakan atau kerugian karena kelalaian atau kesengajaannya 

disebabkan malas atau tidak pandai dalam memelihara atau 

mengurus
30

. 

3. Kewajiban Nadhir  Menurut Pendapat Ulama 

Pengelola wakaf (nadhir) baik yang merupakan kelompok 

perorangan maupun badan hukum adalah merupakan nat untuk 

memelihara, Menerus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai 

dengan ujud dan tujuannya. Sebagai pemegang amanat yang telah 

diserahi tugas-tugas tersebut tentu mempunyai kewajiban dan hak 

tertentu. 

Hal ini menunjukkan bahwa wewenang nadhir dibatasi oleh 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh wa>qif  maupun hakim 

atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai 

contoh adalah dalam hal sewa menyewa harta wakaf yang diurusnya. 

Sewa menyewa harta wakaf ini diperbolehkan jika dapat 

mengembangkan  harta wakaf. Hanya saja sewa menyewa tersebut 

harus mendapatkan izin dari wa>qif  atau hakim. Adapun tugas nadhir 

antara lain sebagai berikut:
31

 

a. Menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda wakaf) itu. 

b. Memelihara harta wakaf. Pemeliharaan ini tentu saja memerlukan 

biaya, dan biaya ini  dapat diambilkan dari harta wakaf yang 
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dimaksud atau diambil dari sumber lainnya. Mengenai sumber 

pembiyayaan ini bergantung pada persyaratan yang dikemukakan 

oleh wa>qif . 

c. Membagikan hasil harta wakaf kepada pihak yang berhak 

menerimanya. Muhammad Ubaid al- Kubaisy mengungkapkan 

bahwa nadhir bertugas untuk mentassarufkan wakaf 

(membelanjakan wakaf). Dalam mentassarufkan harta wakaf 

tersebut, menurut al- Kubaisy ada yang sifatnya wajib dan ada yang 

sifatnya jaiz. Yang wajib dikerjakan oleh nadhir menurut al – 

Kubaisy adalah mengembangkan wakaf, melaksanakan hak-hak 

wakaf menjaganya, menyalurkan keuangan wakaf dan 

menyampaikan hak-hak mustahiq wakaf. Sedangkan yang sifatnya 

jaiz (boleh) dilakukan oleh nadhir antara lain adalah menyewakan 

wakaf, mengelola tanah wakaf dengan menanami tanah tersebut 

dengan berbagai tanaman, mendirikan bangunan ditanah wakaf 

untuk disewakan dan berubah peruntukan wakaf jika tidak sesuai 

lagi dengan tujuan wakaf.
32

 

Disamping itu para ulama juga berpendapat bahwa tugas 

nadhir, disamping hal-hal di atas, nadhir juga bertugas mengawasi, 

memperbaiki (jika rusak), menanami dan mempertahankan wakaf. 

nadhir sebagai pihak yang diserahi mengurus wakaf juga 

berkewajiban menyampaikan hasil sewaan, tanaman atau buah-
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buahan, dan bagian-bagiannnya kepada para mustahiq ( orang yang 

berhak menerimanya).  Oleh karena itu ia harus menjaga pokok 

atau asal wakaf  itu dan hasilnya secara hati-hati. 

Jadi tugas nadhir tidak hanya sekedar mengawasi dan 

memelihara harta wakaf agar tidak hilang atau rusak, akan tetapi 

nadhir juga berkewajiban untuk mengembangkan harta wakaf itu 

sehingga dapat lebih bermanfaat bagi mawqu>f’alaih. Tentu saja 

nadhir dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan yang berlaku ditempat dimana nadhir  itu 

bertugas.
33

 

E. Administrasi Wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Peranan Departemen Agama dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf 

sebagai Badan Hukum merupakan bagian Integral dan Upaya pemerintah  

dalam mengamankan dan menertibkan perwakafan, baik yang berwujud 

tanah maupun lainnya. Pengalaman operasional pembuatan Akta Ikrar 

Wakaf sampai saat ini lebih banyak terkait dengan sertifikasi tanah wakaf 

khususnya perwakafan tanah milik sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977. 

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang 

Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan  Tanah Milik telah diatur  Bahwa Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan ditujuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
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Wakaf (PPAIW), dan administrasi  perwakafan diselenggarakan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada 

Kantor Urusan Agamanya, maka Kepala Kanwil Departemen Agama 

menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf dikecamatan tersebut.
34

 

Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah 

1. Meneliti kehendak wa>qif   

2. Meneliti dan mengesahkan nadhir  atau anggota nadhir  yang baru 

3. Meneliti saksi ikrar wakaf 

4. Menyaksikan pelayanan ikrar wakaf 

5. Membuat Akta Ikrar Wakaf 

6. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya kepada pihak pihak 

terkait 

7. Menyimpan lembar pertama (asli) Akta Ikrar Wakaf (AIW) 

8. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf 

9. Menyampaikan dan memelihara Akta dan Daftarnya 

10. Mengurus pendaftaran perwakafan 

11. Mengajukan permohonan kepada kantor Badan Pertanahan 

Kabupaten/ Kota setempat untuk mendaftarkan wakaf tanah mikil 

dengan dilampiri: 

a. Sertifikat tanah yang bersangkutan 

b. AIW (Akta Ikrar Wakaf) 
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c. Surat pengesahan nadhir35
 

Sedangkan menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, proses 

Administrasi Wakaf adalah sebagai berikut yang dijelaskan didalam 

bagian Ke tujuh ikrar Wakaf sampai dengan BAB III tentang Pendaftaran 

dan pengumuman Harta Benda Wakaf. Isi dari UU No. 41 Tentang Wakaf 

yang menjelaskan tentang administrasi dalam berwakaf dimulai dengan 

ikrar wakaf sesuai dengan bagian ketujuh Ikrar wakaf. Pasal 17 yang 

menyatakan bahwa,Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wa>qif  kepada nadhir di 

hadapan PPAIW dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan 

dinyatakan secara lisan dan /atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar 

wakaf oleh PPAIW.
36

 Setelah ikrar dituangkan dalam akta ikrar sesuai 

dengan Pasal 21 yang menyatakan bahwa, Ikrar Wakaf dituangkan dalam 

akta ikrar wakaf, setelah itu akta ikrar paling sedikit memuat: 

a. Nama dan identitas wa>qif ; 

b. Nama dan identita nadhir; 

c. Data dan keterangan harta benda wakaf 

d. Peruntukan harta benda wakaf 

e. Jangka waktu wakaf 

Selain itu ketentuan lebih lanjut diatur oleh PP.
37

 Setelah 

dinyatakan diikrarkan yang disaksikan oleh PPAIW, maka pihak PPAIW 

mendaftarkan harta benda wakaf atas nama nadhir , untuk dibuatkannya 
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sertifikat sesuai dengan Pasal 32 yang menyatakan, PPAIW atas nama 

nadhir mendaftarakan aharta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang 

paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak akta Ikrar wakaf ditandatangani.”
38

 

Sedangkan berkas yang harus dibawa untuk mendaftarakan 

sertifikat harus menyerahkan beberapa berkas sesuai yang diatur dalam 

Pasal 33 yang menyatakan, dalam pendaftaran benda wakaf harus 

mengajukan  

a. Salinan akta ikrar wakaf 

b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait 

lainnya.
39

 

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 

menyatakan proses pelaksanakan administrasi wakaf sebagai berikut 

dimulai dari pembuatan Akta Ikrar wakaf yang di atur dalam Pasal 28 yang 

menyatakan bahwa, pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak 

wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah 

atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti 

kepemilikan tanah lainnya.”
40

. Proses Ikrar Wakaf yang dilaksanakan oleh 

wa>qif  diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pernyataan 

kehendak  wa>qif  dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar wakaf sesuai 

dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis 
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Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nadhir, ma>wquf’Alaih, dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi.”
41

 

Sedangkan ketika wa>qif  sudah meninggal dan diperlukannya Akta 

Ikrar Wakaf dikarenakan belum terjadi Ikrar Wakaf maka perlu dibuatnya 

Akta Pengganti Ikrar Wakaf sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 31 

dalam PP RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 

2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa,Dalam hal pembuatan wakaf 

belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf 

sudah diketahui berdasarkan petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi 

serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena wa>qif  sudah 

meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat 

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.”
42

 

Sedangkan tata cara ikrar wakaf di atur oleh PP RI  No 42 Tentang 

Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 32, yang 

menyatakan bahwa,wa>qif  menyatakan ikrar wakaf kepada nadhir di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar. 

Setelah itu  ikrar wakaf diterima oleh mawqu>f alaih dan harta benda wakaf 

diterima oleh nadhir untuk kepentingan mawqu>f alaih. Selanjutnya, 

dilanjutkan dengan penerimaan Ikrar wakaf yang selanjutnya dituangkan 

dalam Akta Ikrar  Wakaf oleh PPAIW. Sedangkan isi dari Akta Ikrar 

Wakaf yaitu: 
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a. Nama dan identitas wa>qif  ; 

b. Nama dan identitas nadhir; 

c. Nama dan identitas saksi; 

d. Data dan keterangan harta benda wakaf; 

e. Peruntukan harta benda wakaf (mawqu>f alaih) 

f.  Jangka waktu wakaf; 

Dalam hal wa>qif  adalah organisasi atau badan hukum, maka nama 

dan identitas wa>qif    yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus 

organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar masing-masing. Sedangkan Dalam hal nadhir 

adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nadhir  

yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus 

organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar masing-masing.
43

 

Sedangkan pendaftaran wakaf berupa tanah diatur dalam Pasal 38 

PP RI  No. 42 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf yang menyatakan bahwa, pendaftaran harta benda wakaf tidak 

bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau 

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Selain hal tersebut juga dilampirkan 

persyaratan yang lain yaitu: 

a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang 

bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya; 
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b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam 

sengketa, perka, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh 

kepala Desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang 

diperkuat oleh camat setempat.
44

 

Sedangkan ketentuan pendaftaran sertifikat Wakaf diatur dalam 

Pasal 39 PP RI  No 42 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf  yang menyatakan bahwa, Pendaftaran sertifikat tanah 

wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta 

Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut:
45

 

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi 

tanah wakaf atas nama nadhir; 

b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 

keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih 

dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadhir; 

c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah 

milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadhir; 

d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas 

tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c 

yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang 

berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama nadhir. 
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e. Terhadap tanah negara yang diatsanya berdiri bangunan masjid, 

mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadhir; 

f. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah 

diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan 

pertimbangan dari pejabata yang berwenang dibidang pertanahan.
46

 

F.  Penyelesaian menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Menurut UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf proses penyelesain 

sengketa diatur dalam Pasal 62, yang menyatakan bahwa Penyelesaian 

sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai 

mufakat.Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud tidak 

berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau 

pengadilan.
47

 

Sedangkan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 68 yang 

menyatakan bahwa, Menteri dapat mengenakan saksi administratif atas 

pelanggran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh lembaga keuangan 

syariah dan PPAIW Sanksi administratif sebagaimana dimaksud antara 

lain:  
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a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf 

bagi lembaga keuangan syariah; 

c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan 

PPAIW; 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan saksi administrasi 

sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
48

 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 

42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf sanksi administrasi diatur dalam Pasal 57 yang 

menyatakan bahwa : Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada 

LKS-Penerima Wakaf Uang yang tidak menjalankan kewajiban.Peringatan 

tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian 

yang berbeda. Sedangkan penghentian sementara atau pencabutan izin 

sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKS penerima Wakaf Uanng di 

maksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis. Penghentian 

Sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPenerima Wakaf Uang, dapat 

dilakukan setelah mendengar pembelaan dari instansi terkait.
49
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G. Sosiologi Hukum 

1. Pengertian Sosiologi Hukum  

Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai 

obyek studi masyarakat. menurut beberapa pendapat sarjana yang telah 

mencoba untuk memberikan definisi sosilogi sebagai berikut: 

a. Roucek and Werren  mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu 

yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-

kelompok.
50

 

b. William F. Ogburn and Meyer F. Nimkoff berpendapat bahwa 

sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap  interaksi sosial 

dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.  

c. J. A.A Van Doorn en C.J Lammers mengemukakan bahwa sosiologi 

adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses 

kemasyarakatan yang bersifat stabil. 

d. Selo Soemardjan dan  Soelaiman Soemardi mengatakan bahwa 

sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari 

struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan 

sosial. 

e. Y.B.A.F Mayor Polak mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, 

yakni antar hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia 
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dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun 

materi, baik statis maupun dinamis. 

f. Menurut Hassan Shadily dalam bukunya Sosiologi masyarakat 

Indonesia menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki 

ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan itu.
51

 

Selain itu Sosiologi memiliki cabang ilmu yaitu sosiologi 

hukum. Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 

secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain 

terhadap hukum, dan sebaliknya. Perihal prespektif dan sosiologi 

hukum secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut  

a. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum harus 

diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus 

menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi 

sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, 

maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari 

sosiologi hukum, di dalam mengindentifikasikan konteks sosial 

dimana hukum tadi diharapkan berfungsi 

b. Pendapat pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi 

hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.
52

 

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat 

mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam 
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masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui 

keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para 

warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif).  

Dari batasan, ruang lingkup maupun prespektif sosiologi 

hukum sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikatakan, bahwa 

kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-

kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks 

sosial. 

b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 

kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap 

efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana 

pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan 

sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-

keadaan sosial tertentu. 

c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 

kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas 

hukum di dalam masyarakat.
53

 

Kegunaan-kegunaan umum tersebut, secara terinci dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pada taraf organisasi dalam masyarakat: 
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1) Sosilogi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan filsafah 

yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan 

penegakan hukum. 

2) Dapat diidentifikasikan unsur-unsur kebudayaan manakah 

yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. 

3) Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam 

pembentukan hukum dan penegakannya.
54

 

b. Pada taraf golongan dalam masyarakat 

1) Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat 

menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum.  

2) Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang 

beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya 

hukum-hukum tertentu. 

3) Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam 

masyarakat. 

c. Pada taraf individual 

1) Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah 

perlakuan warga masyarakat. 

2) Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak 

hukum dalam melaksanakan fungsinya. 
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3) Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang 

berwujud keidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban 

hak, maupun perilaku yang tertentu.
55

 

2. Efektvitas Hukum  

a. Pengertian Efektivitas Hukum 

    Kata Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni 

Effective. Arti kata tersebut adalah; “ having the itended or 

expected effect; serving the purpose”. Dengan demikian, efektivitas 

hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk 

menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang 

dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.
56

 

    Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi 

sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi 

perekayasaan sosial (social-engi-meering atau instrument of 

change). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik 

dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya 

sebagai alat untuk melakukan perubahan. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi efektivitas hukum, itu dapat diperinci sebagai 

berikut: 
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1) Faktor hukumnya sendiri 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup.
57

 

b. Usaha Peningkatan Kesadaran Hukum 

  Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang 

membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan  (tahap demi 

tahap) yaitu : 

1) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang 

berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum 

tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang 

diperbolehkan. 

2) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh 

seseorang mengenai isi dari aturan ( tertulis), yakni mengenai 

isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. 
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3) Sikap hukum (legal attitude); merupakan suatu kecenderungan 

untuk menerima atau menolak hukum karena adanya 

penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen 

apresiasi terhadap atauran hukum. 

4) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan 

hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, 

sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat 

mematuhinya. 

 Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas 

hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor 

hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor 

kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.
58

 

c. Faktor- Faktor Penyebab  Masyarakat Mematuhi Hukum 

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi 

hukum yaitu: 

1) Compliance 

  Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu 

imbalan dan usaha untuk menghindarkan dari hukuman yang 

mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan 

hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum 

tersebut. 
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2) Indentification 

  Terjadinya bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada 

bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar ke anggota 

kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka 

yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum 

tersebut. 

3) Internalization 

  Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan 

secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai 

dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan. 

4) Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah 

hukum yang ada.
59
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BAB III 

PENGADMINISTRASIAN ASET WAKAF DI MASJID                          

THORIQUL JANNAH, DESA SIDOREJO, KECAMATAN KEBONSARI,    

KABUPATEN MADIUN. 

A. Profil Masjid Thoriqqul Jannah, Desa Sidorejo, Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten Madiun. 

1. Sejarah Masjid Thoriqul Jannah 

Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten Madiun. Masjid berdiri di Desa sidorejo yang memiliki 

batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara terdapat Desa Kebonsari 

dan Desa Singgahan, sebelah selatan terdapat Desa Palur dan Desa 

Pucanganom, sebelah timur terdapat Desa Pucanganom, dan sebelah 

barat terdapat Desa Palur dan Desa Mojorejo. 
1
 

Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, 

memiliki luas wilayah yaitu 335,27 ha dan julmlah penduduk yaitu 

1.248,26 Per KM. Dengan jumlah lahan yang seperti itu, potensi tanah 

wakaf di desa tersebut bisa dikatakan termasuk tinggi dikarenakan 

penduduk yang cukup banyak dan fasilitas-fasilitas umum yang cukup 

banyak juga. Seperti halnya sarana-prasarana pendidikan dan 

peribadatan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan masyarakat 
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desa tersebut. Akhirnya mewakafkan lahan adalah salah satu jalan 

untuk menunjang kehidupan masyarakat.
2 

  

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dani Eko 

Pambudi sebagai Kasun Desa Sidorejo sebagai berikut: 

“Desa Sidorejo memiliki luas wilayah yang cukup besarnya, 

yaitu 335,27 Ha, dengan jumlah penduduk yaitu 1.248,26, dengan 

jumlah wilayah yang begitu besarnya, kemungkinan untuk dijadikan 

aset wakaf juga besar, karena salah satu penunjang kesejahteraan 

masyarakat adalah mewakafkan sebagian harta untuk dijadikan tempat 

umum”
3
 

 Masjid tersebut berdiri diatas tanah berukuran 921 meter 

persegi yang tertulis di sertifikat leter C desa yang beratas nama Kasan 

Majaed, masjid tersebut berdiri sudah sudah hapir puluhan tahun, 

bahkan renovasi yang sekarang terhitung sebagai renovasi yang ketiga 

semenjak berdirinya masjid.
4
 

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu 

Bingah sebagai masyarakat sekitar Masjid sebagai berikut: 

“Masjid Thoriqul Jannah tersebut berdiri diatas tanah yang 

seluas 921 Meter. Masjid tersebut berdiri diatas tanah atas nama Kasan 

Majaed. Masjid tersebut sudah berdiri puluhan tahun bahkan pada saat 

ini masjid tersebut mengalami renovasi yang ke tiga”. 
5
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Masjid ini berdiri sekitar dari tahun 1940, saat Indonesia belum 

merdeka. Masjid ini didirikan oleh keluarga besar alm Mbah Jaed, di 

atas tanah milik pribadi pada masa itu. Masjid tersebut didirikan untuk 

menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam di Desa Sidorejo, 

Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
6
 

Pada masa itu masjid berkembang dengan pesatnya. Ada 

banyak kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut, mulai dari ngaji 

rutinan, hadroh, dan masih banyak lagi. Bahkan setiap ada kegiatan 

masyarakat yang memeriahkan juga para remaja masjid tersebut, 

seperti halya mengaji atau hadroh berasal dari masjid tersebut.Bahkan 

ada tarekat yang berekmbang di masjid tersebut yang disebut oleh 

masyarakat dengan gembrungan atau bisa disebut sholawatan, tapi 

seiring berkembangnya zaman tarekat tersebut hilang bahkan sekarang 

yang ada hanya alat alatnya yang sudah mulai rusak. Pada awal 

berdirinya masjid ini hanya berupa mushola yang bersekat antara 

bagian putra dan bagian putri. Masjid ini sampai sekarang masih 

mempertahan 4 pilar besar yang  sebagai tiang penyangga utama 

masjid yang masih tetap digunakan sampai sekarang, tiang tersebut 

tidak menggambarkan suatu yang penting tapi menurut cerita tiang-

tiang tersebut hanya peninggalan orang terdahulu karena orang pada 

zaman dahulu memiliki banyak kayu jati yang besar-besar yang 

digunakan untuk membangun suatu bangunan.. Renovasi yang 
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dilakukan juga tidak mengubah ciri khas masjid tersebut, karena 

mengingat masjid tersebut adalah masjid peninggalan alm keluarga 

besar Mbah Jaed.
7
 

Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh ibu Rusmini sebagai 

warga sekitar masjid sebagai berikut:  

“Dari awal berdiri masjid sudah terkenal ramai, mulai dari 

kegiatan rutinannya, sampai adanya kegiatan hadroh yang dimainkan 

sendiri oleh remaja masjid tersebut. Bahkan dulu masjid juga ada yang 

namanya Tarekat atau gembrungan, tapi seiring berkembangnya zaman 

tarekat tersebut hilang begitu saja. Selain tarekat, masjid tersebut juga 

masih mempertahankan 4 pilar yang sampai sekrang masih 

dipertahankan. Menurut cerita tiang-tiang tersebut adalah tiang-tiang 

peninggalan orang-orang terdahulu. Pada awal berdirinya masjid ini 

hanya berupa mushola yang bersekat antara bagian putra dan bagian 

putri” . 
8
 

Semakin bertambah tahun masjid tersebut berkembang begitu 

pesatnya. Mulai dari banyaknya kegiatan yang dilakukan masyarakat 

di masjid tersebut, akhirnya pemilik masjid tersebut mewakafkan tanah 

masjid tersebut beserta masjidnya. Karena pada masa itu mewakafkan 

hanya sebatas omongan yang disaksikan oleh beberapa akhli waris, 

dan setelah itu sertifikatnya yaitu leter c desa karena pada saat itu 

belum ada sertifikat tanah dan macam-macam sertifkat baru ada pada 

tahun 1960 yang di atur dalam UUPA No 5 tahun 1960.Bahkan saat ini 

tanah masjid tersebut masih berstatus leter C. Bahkan sampai sekarang 

wakaf tersebut belum disertifikatkan. 
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Masjid tersebut diwakafkan oleh alm Mbah Kasan Mujaed, 

dengan diberikannya tanah  dan masjid kepada masyarakat, dengan 

disaksikan oleh beberapa saksi.
9
 

Sesuai yang disampaikan oleh bapak Darmawan sebagai Ketua 

RW Desa Sidorejo sebagai berikut: 

“Semakin bertambahnya tahun semakin ramainya jam’ah 

masjid, membuat pewakif untuk mewakafkan aset wakaf, yang berupa 

tanah dan masjid. Pada saat itu mewakafkan hanya berupa omongan 

yang disaksiakan dua orang saksi tapi sekarang saksinya sudah tidak 

ada”.
10

 

2. Kondisi Terkini Masjid Thoriqul Jannah  

Pada saat ini kondisi masjid Thoriqul Jannah dalam proses 

renovasi yang ketiga semenjak berdirinya masjid. Masjid tersebut 

sudah berdiri puluhan tahun, semenjak berdiri masjid tersebut ramai 

dikunjungi masyarakat untuk melalukan ibadah atau kegiatan 

keagamaan. Bahkan masjid tersebut juga memiliki tarekat gembrungan 

yang menjadi salah satu daya tarik masjid tersebut pada waktu itu. 

Tarekat itu berjalan tidak lama, setelah itu tarekat itu 

menghilang karena yang mengurus masjid ganti. Bahkan semakin 

tahun masjid semakin sepi, masyarakat memilih untuk salat di 
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mushola-mushola kecil dekat rumah atau justru berjama’ah di 

rumahnya masing-masing.
11

 

Uraian tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Maya 

sebagai masyarakat dekat masjid sebagai berikut: 

“Masjid pada masa saat ini begitu sepinya, masyarakat lebih 

memilih untuk salat di rumah atau di mushola dekatn tempat tinggal 

masing-masing”
12

 

B. Proses Wakaf di Masjid Thoriqul Jannah  

Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten madiun, merupakan masjid yang  awal mula dimiliki oleh 

keluarga besar alm Mbah Kasan Majed. Masjid ini didirikan untuk 

kepentingan ibadah, juga sebagai  media penyebaran agama Islam pada 

tahun itu di desa tersebut. 

Pada masa itu masjid masih belum dinyatakan sebagai wakaf, 

masjid masih digunakan oleh kepentingan pribadi sampai bertahun-tahun. 

Dan masih dinyatakan sebagai masjid milik pribadi. Semakin tahun 

semakin berkembangnya masjid tersebut, akhirnya pihak dari Mbah Kasan 

Majed mewakafkan masjid dan tanah tersebut diberikan untuk kepentingan 

masyarakat setempat. Bahkan proses wakaf tersebut disaksikan oleh 

beberapa saksi dan ahli waris. Proses wakafnya belum disaksikan oleh 
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pihak KUA atau PPAIW, hanya disaksikan oleh dua orang saksi dan ahli 

waris. Bahkan saksinya sekarang sudah tidak ada.
13

 

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dani Eko 

Pambudi yang sebagai Kasun Desa Sidorejo, sebagai berikut: 

“Masjid Thoriqul Jannah diwakafkan oleh pewakif hanya berupa 

ikrar yang belum disaksikan oleh pihak PPAIW, hanya disaksikan oleh 

dua orang saksi yang saksinya sekarang sudah tidak ada”
14

 

Masjid dinyatakan diwakafkan pada tahun kurang lebih 1950 

tahun, sepuluh tahun setelah masjid tersebut berdiri, karena wa>qif  melihat 

banyaknya antusias warga masyarakat pada masa itu, untuk ikut 

berjama’ah ke masjid. Karena salah satu tujuan wa>qif  pada saat itu  untuk 

menyebarkan agama Islam pada Desa tersebut. 

Setelah diikrarkan yang hanya disaksikan oleh ahli waris dan dua 

orang saksi, pada saat itu sudah dinyatakan oleh pihak wa>qif  bahwa tanah 

dan masjid tersebut diberikan kepada masyarakat umum untuk 

kepentingan umum dan penyebaran agama Islam. 

Sampai sekarang status wakaf tersebut belum tersertifikatkan 

dikarenakan nadhir yang enggan untuk mensertifikatkan aset wakaf 

tersebut.
15

 

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak 

Darmawan sebagai Ketua RW Desa Sidorejo, sebagai berikut: 
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‚Masjid Thoriqul Jannah mulai diwakafkan sekitar sepuluh tahun 

setelah masjid tersebut berdiri. Awal mulanya masjid tersebut hanya 

dijadikan masjid pribadi, tetapi karena melihat banyaknya jama’ah yang 

antusias ikut berjama’ah maka Mbah Kasan mewakafkan masjid tersebut 

untuk diberikan kepada masyarakat sekitar.”
16

 

C. Praktik Administrasi Nadhir  Terhadap Aset Wakaf Masjid Thoriqul 

Jannah. 

Masjid Thoriqul Jannah yang berada di Desa Sidorejo tersebut 

sudah dinyatakan diwakafkan oleh wa>qif  setelah proses ikrar yang 

disaksikan oleh ahli waris dan dua orang saksi yang pada saat ini saksi 

tersebut sudah tidak ada. 

Pada saat ini status wakaf masjid tersebut masih belum 

tersertifikatkan, status dari wakaf tersebut masih dalam sertifikat leter C 

desa bahkan ikrarnya juga belum disaksikan oleh PPAIW.
17

 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dani Eko 

Pambudi sebagai Kasun Desa Sebagai Berikut: 

“ Masjid memang sudah diwakafkan tetapi sertifikat dan ikrar 

secara resmi yang disaksikan oleh PPAIW belum dilaksanakan”
18

 

Sedangkan pada saat ini aset wakaf tersebut dikelola oleh nadhir 

yang sekaligus ahli waris dari wa>qif . Tanah tersebut adalah warisan dari 
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orang terdahulu dari keluarga besar nadhir.  Karena turun temurun itu, 

tanah dan masjid dikelola dan diurus oleh ahli waris tersebut. 

Keluarga yang mewariskan berpesan bahwa tanah dan masjid itu, 

diberikan kepada masyarakat luas. Nadhir berpendapat bahwa, menurut 

beliau memang tanah dan masjid itu sudah di wakafkan tetapi karena turun 

temurun jadi yang berhak atas  masjid adalah ahli waris, dan ahli waris 

juga sanggup untuk mengurus tanah dan masjid itu sendiri.
19

 

Bahkan nadhir berpendapat bahwa wakaf tersebut sudah berhenti 

saja di ikrar agar ahli waris saja yang mengurus dan mengelola tanah dan 

masjid tersebut, karena disebabkan masyarakat yang jarang ke masjid, dan 

yang sering mengisi hanya keluarga ahli waris. Selain itu nadhir juga 

memiliki sifat anti sosial yang tinggi yang menyebabkan masyarakat lebih 

memilih untuk salat di mushola dekat dengan rumahnya masing-masing 

atau dirumahnya sendiri. 

Bahkan masjid juga sangat sepi setiap harinya hanya digunakan 

oleh salat ahli waris itu sendiri dan keluarga. Makanya tidak perlu untuk 

disertifikatkan menurut nadhir.  Menurut nadhir memang benar wakaf 

diperuntukkan untuk seluruh masyarakat atau umat tapi jika tidak ada yang 

datang ke masjid sehingga beliau tidak ingin mensertifikatkan. Dengan 

tujuan agar tanah tersebut tetap bisa diurus oleh ahli waris. Dengan 

pemahaman nadhir yang minim terhadap administrasi wakaf membuat 
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nadhir  tetap mimilih untuk tidak mensertifikatkan tanah aset wakaf 

tersebut. Bahkan nadhir  tidak paham dengan tugas-tugas nadhir menurut 

UU, yang beliau pahami hanya proses pengelolan aset wakaf berupa 

merawat aset wakaf, menjaga aset wakaf. Hanya sistem pengelolaannya 

sedangkan sistem pengadministrasi nadhir belum sepenuhnya mengetahui. 

Bahkan  pihak perangkat desa sudah menawarkan untuk mensertifikatkan 

aset wakaf tersebut, tetapi nadhir lebih memilih untuk berhenti saja diikrar 

yang sudah dilaksanakan dahulu bahkan ikara tersebut belum disaksikan 

oleh PPAIW hanya saja di saksiskan oleh dua orang saksi.
20

 

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nur 

sebagai nadhir sebagai berikut: 

“Memang benar masjid dan tanah tersebut sudah diwakafkan, 

tetapi selama diwakafkan justru masjid menjadi sepi jadi lebih baik tidak 

disertifikatkan wakaf saja, yang terpenting dahulu sudah diwakafkan dan 

ahli waris mampu mengurus masjid tersebut sendiri. Jadi sudah berhenti 

saja diikrar yang terdahulu.”
21

 

Sedangkan alasan-alasan nadhir enggan untuk mensertifikatkan 

aset wakaf antara lain sebgai berikut: 
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1. Karena nadhir beranggapan bahwa tanah wakaf dan masjid tersebut 

adalah warisan turun temurun yang harus dikelola oleh ahli waris, 

walaupun tanah dan masjid tersebut sudah di ikrarkan sebagai wakaf. 

2. Keluarga atau  ahli waris menganggap mampu mengelola masjid wakaf 

itu sendiri, bahkan  jarang masyarakat luar ikut mengelola masjid, 

sekalipun ada mungkin waktu kerja bakti 

3. Kurangnya jama’ah luar yang hadir berjama’ah jadi ahli waris (nadhir) 

enggan untuk mensertifikatkan, masyarakat luar hanya ke masjid untuk 

melaksanakan salat di hari besar saja, selain itu hari-hari biasa yang 

menggunakan salat hanya keluarga besar nadhir atau ahli waris,. 

Bahkan tidak ada kegiatan lagi selain salat berjama’ah setiap harinya. 

Hanya saja setiap ramadhan digunakan untuk tadarus al-Qur’an.
22

 

  Sehinngga kondisi pada saat ini jauh berbeda dengan kondisi awal 

dimana masjid baru diwakafkan, pada saat ini masjid cenderung lebih sepi 

dari dulu bahkan, cenderung menjadi masjid pribadi milik keluarga besar, 

itu juga salah satu faktor masyarakat memilih ke masjid hanya di waktu 

hari-hari besar Agama. Selain itu nadhir  yang sekarang memiliki sifat 

yang sangat anti sosial yang tinggi, dengan dibuktikan bahwa nadhir 

tersebut tidak mau untuk mengikuti kegiatan apapun yang ada 

dilingkungan masyarakat, seperti halnya kerja bakti, gotong royong dan 

kegiatan yang lain. 
23
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 Nur, Hasil Wawancara, Madiun , 01 Januari 2021  
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  Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Maya yang 

merupakan masyarakat sekitar masjid sebagai berikut: 

  “ Masyarakat memilih untuk salat di rumahnya masing-masing 

atau di Mushola dikarenakan masyarakat yang kurang nyaman dengan 

sifat anti sosialnya nadhir.  Yang menyebabkan masjid terlihat menjadi 

seperti masjid pribadi” 

D. Kedudukan Nadhir  Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, 

Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. 

Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, setelah dinyatakan 

diwakafkan oleh wa>qif  maka yang mengelola awal mula adalah bersama-

sama setelah itu nadhir  yang mengelola  yang juga merupakan sebagai 

ahli waris dari wa>qif. Pada saat itu wa>qif  hanya bertugas mengawasi 

perkembangan aset wakaf tersebut, sampai akhirnya wa>qif  meninggal 

dunia. Dan secara sepenuhnya yang mengelola sekaligus mengawasi 

adalah ahli waris secara bersama-sama, setelah itu yang mengurus aset 

tersebut salah satu ahli waris yang menyatakan dirinya sebagai nadhir.24
 

Pada saat itu istilah nadhir  itu belum ada, sehingga aset wakaf 

hanya dikelola secara bersama-sama. Dan dua saksi tersebut juga 

menyetujuinya. Dan sekarang ini yang mengelola masjid tersebut adalah 

nadhir  generasi pertama beliau menganggap dirinya nadhir dikarenakan 

beliau adalah ahli waris dan menurut beliau yang berhak menelola aset 
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 Kholim, Hasil Wawancara, Madiun , 06 April 2021 
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wakaf adalah ahli waris wa>qif. Dengan begitu beliau sendiri menunjukan 

dirinya sendiri sebagai nadhir. Setelah penunjukan tersebut  aset wakaf 

mulai dikelola oleh nadhir  tersebut. Bahkan masyarakat pada saat itu juga 

diam saja karena  mengingat bahwa nadhir   juga merupakan  ahli waris, 

maka masyarakat lebih memilih untuk setuju dan semakin hari yang 

menggunakan masjid untuk berjma’ah hanya keluarga besar nadhir.  Jadi 

kesan masjid milik pribadi sangat dirasakan. Hal itu semua terjadi karena 

nadhir  memiliki sifat anti sosial yang tingggi, sehingga masyarakat tidak 

nyaman untuk ikut berjama’ah di masjid.
25

 

Hal tersebut sesuai yang disampaikan Bapak Kholim sebagai ketua 

RT Desa Sidorejo sebagai berikut: 

“Masjid Thoriqul Jannah tersebut dikelola oleh nadhir generasi 

pertama, sedangkan dulu belum ada istilah nadhir  aset wakaf dikelola 

bersama-sama  , dan saksi yang lain menyetujui hal tersebut. Dan yang 

sekarang ini yang menjadi pengelola masjid tersebut adalah nadhir 
generasi pertama dan sekaligus ahli waris dari wa>qif . Nadhir tersebut 

menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi nadhir dikarenakan beliau adalah 

ahli waris dan menurut beliau yang berhak mengelola aset wakaf adalah 

ahli waris wa>qif. Bahkan masyarakat juga diam saja karena mengingat 

beliau adalah ahli waris wa>qif.‛ 
26

 

Tetapi setelah adanya perbedaan pendapat antara masyarakat 

dengan nadhir  yang sekarang tentang pensertifikatan aset wakaf tersebut 

membuat masyarakat memberikan desakan desakan kepada pihak nadhir. 

Desakan tersebut antara lain: 
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a) Jika masjid tidak jadi disertifikatkan masyarakat akan membeli lahan 

untuk membuat masjid baru. 

b) Jika ada kerusakan masjid atau apapun tentang masjid, masyarakat 

tidak akan ikut campur membantu memperbaiki masjid.
27

 

Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Ibu Purwati sebagai 

masyarakat sekitar masjid sebagai berikut: 

“Pada saat ini masjid tersebut harus disertifikatkan kalau tidak 

disertifikatkan masyarakat akan membeli lahan untuk membuat masjid, 

serta ada kerusakannya masjid masyarakat tidak akan ikut campur.”
28

 

Melihat masyarakat yang mendesak seperti itu akhinya perangkat 

desa mengambil perannya untuk menjadi penengah di antara keduanya. 

Perangkat desa memiliki upaya dalam hal permasalahan ini, upaya-

upayanya antara lain sebagai berikut: 

a) Musyawarah untuk membujuk nadhir  mensertifikatkan tanah wakaf 

tersebut. 

b) Memintakan sumbangan untuk merenovasi masjid agar nadhir percaya 

bahwa setelah disertifikatkan nanti masjid tidak terbengkalai seperti 

dahulu. 

c) Masjid yang awalnya digunakan untuk salat kini masjid digunakan 

untuk yasinan oleh warga masyarakat.
29
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 Purwati, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Januari 2021. 
28
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Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dani Eko 

Pambudi sebagai Kasun Desa Sidorejo sebagai berikut: 

“Melihat kondisi masyarakat, yang memberikan desakan kepada 

nadhir membuat perangkat Desa memberikan jalan keluar dengan, 

mengadakan musyawarah agar nadhir  mau untuk mensertifikatkan. Selain 

itu juga memintakan sumbangan guna untuk merenovasi masjid, dan juga 

mulai mengadakan kegiatan lain di Masjid, upaya tersebut digunakan 

untuk membujuk nadhir agar ingin mensertifikatkan aset wakaf.” 
30
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 Dani Eko Pambudi, Hasil Wawancara, Madiun, 30 September 2020 
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BAB IV 

ANALISIS PENGELOLAAN ASET WAKAF MASJID                        

THORIQUL JANNAH DESA SIDOREJO, KECAMATAN KEBONSARI,                                                            

KABUPATEN MADIUN DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF DAN SOSIOLOGI HUKUM 

A. Analisis UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum 

Terhadap Praktik Pengadministrasian Nadhir Wakaf di Masjid 

Thoriqul Jannah, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten 

Madiun. 

Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo sudah dinyatakan diwakaf 

oleh pihak wa>qif setelah adanya ikrar wakaf yang disaksiakan oleh dua 

orang saksi yang saat ini saksi tersebut sudah tidak ada, dan ahli waris. 

Pada saat itu ikrar belum disaksikan oleh PPAIW, hanya sekedar ikrar 

secara lisan yang disaksikan dua orang saksi dan ahli waris.  

Setelah adanya ikrar tersebut status wakaf hanya berupa ikrar, 

bahkan sampai sekarang aset wakaf tersebut belum tersertifikatkan. 

Dikarenakan pemahaman nadhir yang minim terhadap administrasi wakaf 

membuat nadhir memilih untuk tidak mengadministrasikan aset wakaf 

tersebut. nadhir hanya paham proses pengelolaan sedangkan sistem 

administrasinya nadhir belum sepenuhnya mengetahui.
1
 

Sedangkan alasan nadhir  enggan untuk mensertifikatkan aset 

wakaf  tersebut dikarenakan nadhir menganggap mampu mengelola masjid 
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dengan sendiri, nadhir menganggap bahwa tanah dan masjid tersebut 

adalah warisan turun temurun jadi yang berhak mengelola adalah nadhir  

walaupun sudah dinyatakan diwakafkan melalui ikrar secara lisan, 

kurangnya jama’ah yang hadir. Padahal jama’ah mulai berkurang 

dikarenakan sifat anti sosial nadhir  yang tinggi sehingga membuat masjid 

terlihat seperti masjid pribadi. 

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf proses 

administrasi wakaf termasuk salah satu tugas nadhir yang dinyatakan 

dalam Pasal 11 UU Perwakafan No. 41 bahwa tugas nadhir adalah 

melakukan administrasi aset wakaf, mengelola aset wakaf, mengawasi dan 

melindungi aset wakaf serta melaksanakan pelaporan tugas kepada Badan 

Wakaf Indonesia. 
2
 

Selain itu proses administrasi wakaf menurut UU. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf dimulai dengan dilaksanakannya ikrar wakaf oleh wa>qif  

hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 didalam UU yang menyatakan bahwa 

ikrar wakaf dilaksanakan oleh wa>qif  dan disaksikan oleh dua orang saksi 

serta dilaksanakan secara lisan atau tertulis setelah itu dituangkan dalam 

akta wakaf yang dicatat oleh PPAIW.
3
  

Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran sertifikat wakaf dimulai 

dengan pendaftaran harta benda wakaf sesuai dengan Pasal 32 yang 

menyatakan bahwa PPAIW atas nama nadhir  mendaftarkan harta benda 

wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja setelah 

                                                           
2
  UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11 

3
  UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17 
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ikrar wakaf ditanda tangani.
4
 Sedangankan tata cara pendaftaran sertifikat 

wakaf diatur oleh PP RI NO. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 39 ayat (1) poin a,b, dan c yang 

menyatakan bahwa, status hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama nadhir. Jika yang diwakafkan hanya sebagian maka dilakukan 

pemecahan sertifikat lalu didaftarkan atas nama nadhir . Jika tanah 

tersebut dinyatakan tanah ada maka langsung saja didaftarkan atas nama 

nadhir.5 

Dengan temuan data yang diperolah peneliti dari hasil wawancara 

dari beberapa informan maka ketika nadhir enggan untuk mensertifikatkan 

aset wakaf sama saja nadhir melanggar tugas nadhir  yang disebutkan pada 

Pasal 11 UU Perwakafan. Walaupun nadhir menganggap dirinya kurang 

paham akan proses administrasi wakaf, tetapi sama saja melanggar karena 

dari nadhir sudah sudah menolak proses administrasi yang ditawarkan oleh 

pihak perangkat desa. 

Selain nadhir enggan untuk mensertifkan, nadhir memilih 

administrasi berhenti saja diikrar wakaf yang sudah dilaksanakan 

walaupun ikrar tersebut belum disaksikan oleh PPAIW. Hal tersebut 

menyatakan bahwa ikrar wakaf di Masjid tersebut belum bisa dikatakan 

sah, dikarenakan saksi hanya terpenuhi dua orang saksi tetapi tidak 

tersaksikan dan tercatatkan oleh pihak PPAIW. Perlu adanya ikrar ulang 

                                                           
4
 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 32 

5
 PP RI No. 41 Tentang Pelaksanaan Tahun 2006  Tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 39 ayat (1)  poin a,b,c 
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untuk membuat akta ikrar wakaf agar aset wakaf tersebut dapat dikatakan 

memiliki kekuatan hukum terikat. Sesuai dengan Pasal 17 UU 

Perwakafan, setelah melakukan ikar dalam jangka waktu 7 hari setelah 

ditanda tangani ikrar tersebut harus didaftarkan untuk pembuatan sertifikat 

sesuai dengan Pasal 32 UU perwakafan. Bahkan tata cara pendaftaran 

sertifikat wakaf di atur oleh PP RI No. 41 Tentang Pelaksanaan Tahun 

2006  Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 

39 ayat (1)  poin a,b,c. Hal itu semua sudah diatur secara rinci oleh UU No 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP RI No. 41 Tentang Pelaksanaan 

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jadi administrasi wakaf itu semua 

harus tetap harus dilaksanakan agar aset wakaf tersebut dapat dikatakan 

sah dan legal dimata Hukum. 

Sedangkan menurut Sosiologi Hukum permasalahan tersebut 

termasuk dalam aliran Normatif, menurut aliran ini, hukum bukan 

merupakan fakta yang teramati tetapi merupakan suatu institusi nilai. 

Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-

nilai tersebut dalam masyarakat.
6
 

Selain  itu Sosiologi Hukum memiliki cabang ilmu yaitu Efektifitas 

Hukum, dapat diartikan dengan kemampuan Hukum untuk menciptakan 

atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki. Menurut 

Soejono Soekanto, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

                                                           
6
 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Grafindo, 2017), 17.  
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efektivitas hukum antara lain, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya 

faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 
7
 

Faktor yang sangat berdominan dalam efektivitas hukum pada data 

yang ditemukan tersebut adalah faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. 

Faktor kebudayaan yaitu faktor kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan 

oleh nadhir . Faktor kebudayaan tersebut antara lain menganggap bahwa 

administrasi wakaf sudah berhenti diikrar wakaf, walaupun ikrar wakaf 

tersebut belum disaksikan oleh PPAIW. Faktor masyarakat yaitu faktor 

ketidak percayaan nadhir  terhadap masyarakat dalam membantu 

mengelola aset wakaf, sehingga membuat nadhir  tetap memilih untuk 

tidak mensertifikatkan aset wakaf. Dua faktor tersebut melatarbelakangi 

efektivitas hukum belum mampu berjalan semestinya. Seharusnya 

kesadaran Hukum sangat perlu untuk dilaksankan. Karena dengan 

berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka masyarakat akan 

tunduk pada hukum tanpa adanya perintah dan tekanan dari luar, sehingga 

efektivitas hukum mampu berjalan dengan semestinya. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Winarto Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat” ,  

Hukum dan Pembangunan, (1987), 58  



 
 

82 
 

B. Analisis UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum 

Terhadap Kedudukan Nadhir  Masjid Thoriqul Jannah, Desa 

Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. 

Masjid Thoriqul Jannah Desa Sidorejo, setelah diwakafkan 

dikelola awal mula secara bersama-sama setelah itu dikelola oleh nadhir  

sendiri. Pada awal diwakafkan belum ada istilah nadhir dalam sistem 

pengelolaan aset wakaf, tetapi setelah wa>qif  meninggal dunia yang 

mengurus sekaligus mengelola aset tersebut adalah ahli waris seacara 

bersama sama, setelah itu dikelola oleh generasi pertama.
8
 

Dan sekarang ini yang mengelola aset wakaf tersebut adalah 

pertama, beliau menganggap dirinya sendiri sebagai nadhir karena beliau 

mengannggap yang berhak mengelola aset wakaf tersebut adalah ahli 

waris, maka dari itu beliau mengangkat dirinya sendiri sebagai nadhir. 

Bahkan masyarakat pada saat itu juga diam saja karena mengingat bahwa 

nadhir tersebut adalah ahli waris dari wa>qif . Tetapi semakin 

bertambahnya tahun timbullah perbedaan antara masyarakat dan nadhir , 

perbedaan itu antara lain dari pihak  nadhir  untuk tidak mensertifikatkan 

aset wakaf tetapi dari pihak masyarakat juga memberikan desakan bahwa 

ketika aset wakaf tersebut tidak disertifikatkan maka pihak masyarakat 

akan membeli lahan baru untuk digunakan membangun masjid. Selain itu 
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Kholim, Hasil Wawancara, Madiun , 06 April 2021  
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jika ada rusak atau apapun tentang masjid masyarakat tidak akan mau ikut 

campur.
9
 

Melihat hal tersebut perangkat Desa memeberikan upaya agar 

nadhir bersedia mensertifikatkan aset wakaf, upaya tersebut antara lain 

melakukan musyawarah dengan nadhir agar nadhir bersedia 

mensertifikatkan aset wakaf, memintakan sumbangan untuk merenovasi 

masjid, dan menjadikan masjid tempat untuk kegiatan keagaamaan yang 

lain selain salat.
10

 

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

seseorang dapat diangkat menjadi seorang nadhir  apabila memenuhi 

syarat sesuai dengan Pasal 10 yang menyatakan bahwa syarat menjadi 

seorang nadhir  adalah pertama warga negara Indonesia, yang kedua 

adalah beragama Islam dan yang ketiga adalah dewasa, yang keempat 

adalah amanah, yang kelima adalah mampu jasmani dan rohani, dan yang 

terakhir adalah tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
11

 

Selain syarat tersebut, penunjukan seorang nadhir  dilakukan oleh 

wa>qif  , sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU 

No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal  4 ayat (1), dan (2), yang 

menyatakan bahwa seorang nadhir  ditunjuk oleh wa>qif, sesuai dengan 

persyaratan menurut UU.
12

 Setelah itu nadhir  wajib didaftarkan pada  

BWI melalui Kantor Urusan Agama. Sedangkan seorang nadhir  dapat 

                                                           
9
  Purwati, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Januari 2021.  

10
 Dani Eko Pambudi, Hasil Wawancara, Madiun, 30 September 2020 

11
 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10 

12
 PP RI No. 41 Tentang Pelaksanaan Tahun 2006  Tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)   
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diberhentikan sesuai dengan Pasal 5 yang menyatakan bahwa seorang 

nadhir  dapat berhenti dari kedudukannya apabila nadhir  tersebut 

meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan 

diberhentikan oleh BWI.
13

 

Dengan temuan data yang diperoleh  peneliti melalui wawancara 

dari beberapa narasumber maka ketika nadhir  mengangkat dirinya sendiri 

untuk menjadi nadhir , walaupun nadhir tersebut sudah memenuhi syarat 

sesuai dengan UU perwakafan tetapi dengan menunjuk dirinya sendiri 

maka hal tersebut tidak sesuai  dengan peraturan karena di dalam PP RI 

No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa nadhir  ditunjuk oleh wa>qif. Bukan 

menunjuk dirinya sendiri sebagai nadhir.  

Karena wa>qif  sudah meninggal maka yang mampu menunjuk 

masyarakat, atau Kepala Desa. Karena mengingat adanya Pasal yang 

mengatur tentang Akta Pengganti Ikrar Wakaf yaitu Pasal 31 pada PP RI 

No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf yang menyatakan bahwa ketika wa>qif  sudah meninggal atau tidak 

diketahui keberadaanya maka dibuatkannya Akta Pengganti Akta Ikrar 

Wakaf. Sedangkan tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf yaitu sesuai 

Pasal 35 yang menyatakan bahwa pembuatan Akta Ikrar Wakaf 

dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang 

mengetahui keberadaan benda wakaf, permohonan tersebut harus 
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 PP RI No. 41 Tentang Pelaksanaan Tahun 2006  Tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal  5 
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dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda 

wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti 

Ikrar Wakaf, maka Kepala Desa wajib meminta pembuatan Akta 

Pengganti Ikrar Wakaf. Pejabat pembuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf atas 

nama nadhir  wajib mendaftarkan aset wakaf tersebut kepada kepala 

kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Dengan adanya Akta Pengganti Ikrar Wakaf tersebut yang diajukan 

oleh Kepala Desa atau Masyarakat yang beratas nama nadhir , maka 

nadhir tersebut ditunjuk atau pilih oleh masyarakat atau Kepala Desa guna 

untuk membuart Akta Pengganti Ikrar Wakaf karena mengingat wa>qif 

sudah meninggal.  

Sedangkan permasalahan ini  menurut Sosiologi Hukum, kesadaran 

hukum masyarakat tradisional berpengaruh secara tidak langsung pada 

kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena 

keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka 

membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena 

diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpin atau karena perintah 

agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, 

kesadaran hukum dari masyrakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, 

agama, kepercayaannya, dan sebagainya
14

. 

Sedangkan Sosiologi Hukum dibidang efektivitas hukum terdapat 

faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum belum mampu 
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 Ellya Rosana, “ Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum  

Masyarakat,” Jurnal TAPIS, 1, (Januari-Juni 2014), 21. 
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berjalan dengan semestinya, yaitu faktor masyarakat, yaitu ketidak 

pedulian masyarakat terhadap pengangkatan nadhir  yang dilaksanakan 

oleh nadhir sendiri yang mengangkat dirinya sendiri. Dengan dibuktikan 

masyarakat diam saja melihat nadhir  tersebut mengangkat dirinya sendiri 

sebagai nadhir, seharusnya masyarakat ikut campur dalam pemilihan 

tersebut karena aset wakaf ditujukan kepada masyarakat, bukan justru 

diam dan membiarkan nadhir  tersebut mengangkat dirinya sendiri sebagai 

nadhir , walaupun nadhir  tersebut adalah ahli waris tetapi masyarakat juga 

berhak ikut serta dalam penunjukan nadhir.  Faktor kebudayaan yaitu 

kebudayaan nadhir  yang menganggap bahwa yang berhak mengurus serta 

mengelola, aset wakaf sekaligus menjadi seorang nadhir  adalah ahli waris, 

maka dari itu nadhir  mengangkat dirinya sendiri sebagai nadhir. 

Seharusnya yang mengangkat nadhir  tersebut adalah wa>qif,  dikarenakan 

wa>qif  yang sudah meninggal maka dari itu masyarakat juga berhak ikut 

serta menunjuk nadhir  dikarenakan wakaf ditujukkan kepada seluruh 

umat. Bukan hanya hal itu saja, yang berhak ditunjuk menjadi seorang 

nadhir  bukan hanya golongan dari ahli waris saja tetapi dari masyarakat 

luas juga berhak menjadi seorang nadhir, yang terpenting sesuai dengan 

syarat menurut UU tentang wakaf, serta sesuai dengan pilihan dan 

keinginan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan tentang pengelolaan aset wakaf  masjid Thoriqul Jannah Desa 

Sidorejo, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ditinjau dari perspektif 

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Sosiologi Hukum. 

1.  Praktik administrasi  nadhir  wakaf masjid Thoriqul Jannah ini, 

nadhir belum melaksanakn tugasnya sebagai nadhir secara 

sepenuhnya bahkan nadhir tidak melaksanakan tugasnya  dibagian 

administrasi,  padahal sudah dijelaskan didalam UU Perwakafan 

tentang tugas nadhir  dalam Pasal 11,  mulai dari administrasi, 

pelaporan, pengelolaan, serta melindungi aset wakaf, hal tersbut 

nadhir  melanggar tugas nadhir dibagian administrasi, dikarenakan 

nadhir yang memilih untuk tidak mensertifikatkan aset wakaf, 

walaupun dari pihak perangkat desa sudah mengajukan untuk 

mensertifikatkan aset wakaf tersebut. Bahkan nadhir   memilih untuk 

sistem administrasi wakaf berhenti saja diikrar walaupun ikrar tersebut 

belum disaksikan oleh PPAIW, dengan seperti itu Praktik wakaf di 

Masjid tersebut belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf dan PP RI No. 41 Tentang Pelaksanaan Tahun 2006  Tentang 

Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Selain itu hal 

tersebut juga tidak sesuai dengan Sosiologi hukum dikarenakan  faktor 
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sosial budaya yang di terapkan nadhir  juga membuat efektivitas 

hukum belum mampu berjalan dengan semestinya. 

2. Kedudukan . nadhir   wakaf masjid Thoriqul Jannah, nadhir  tersebut 

adalah salah satu ahli waris yang mengangkat dirinya sendiri sebagai 

nadhir  karena beliau menganggap bahwa yang berhak mengelola 

adalah ahli waris. Jadi nadhir  tersebut mengangkat dirinya sendiri 

sebagai nadhir . Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf dan PP RI No. 41 Tentang Pelaksanaan Tahun 

2006  Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Selain itu menurut Sosiologi Hukum hal tersebut juga tidak sesuai 

dikarenakan adanya faktor efektivitas hukum yang belum berjalan 

semestinya. Perlu halnya kesadaran hukum diakalangan masyarakat 

untuk menciptakan efektivitas hukum yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, 

maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Perangkat desa perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh warga 

masyaratkat desanya tentang wakaf, agar pemahaman masyarakat 

tentang wakaf tidak minim, untuk menghindari sengketa dikemudian 

hari. Penanaman wakaf dari dini sangat diperlukan, terutama 

pemahaman tentang wajibnya administrasi dengan begitu efektivitas 

hukum juga berjalan dengan semestinya. Dan tidak aka ada lagi 

disfungsi antara masyarakat dengan UU yang berlaku. 

2. Pensertifikatan dalam aset wakaf masjid thoriqul Jannah Desa 

sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, tetap harus 

dilakukan meskipun nadhir masih tetap tidak ingin mensertifikatkan 

aset wakaf tersebut. Karena dengan pensertifikatan aset wakaf 

tersebut status wakaf tersebut menjadi legal dimata hukum, dan tidak 

ada lagi yang akan menseketakan wakaf tersebut. Pihak  perangkat 

desa seharusnya tetap membujuk nadhir untuk tetap mensertifikatkan 

aset tersebut karena dari pihak masyarakat juga mendesak untuk 

mensertifikatkan aset wakaf tersebut. 
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